
 

 
 
 

 
EDITAL N.º 08/2018 

 DIVULGA O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO AGENDADO PARA 
INGRESSO NO 2º SEMESTRE DE 2018 PARA O CURSO TÉCNICO EM TEATRO 

A Academia Cena Hum, por meio do Centro Educação Profissional Cena Hum (CEPCEH), divulga os 

candidatos aprovados no Processo Seletivo Agendado, da prova realizada em 22 de junho de 2018, para 

ingresso no 2º Semestre de 2018, no curso pós-médio Técnico em Teatro, denominado Formação 

Profissional de Ator. 
 

O período de matrícula será de 26 a 29 de junho de 2018, das 10hs às 19hs, na Secretaria da Cena Hum 

Academia de Artes Cênicas, na Rua Senador Xavier da Silva, 166, bairro São Francisco, Curitiba-PR. 

Para efetuar a matrícula é necessário: 

 Cédula de identidade - original e uma fotocópia legível, frente e verso na mesma folha;  

 Certidão de Nascimento – original e uma fotocópia legível; 

 CPF - original e uma fotocópia legível. Caso aluno menor de 18 anos o documento deve ser o do 

responsável pelo menor; 

 Comprovante de escolaridade do Ensino Médio - original e fotocópia legível do histórico escolar do 

Ensino Médio, constando o certificado de conclusão do curso. O candidato que cursou o Ensino 

Médio ou equivalente no exterior deve apresentar documento que comprove equivalência de curso 

emitido pelo órgão competente e com tradução juramentada; 

 Certidão de Regularidade do Ensino Médio; 

 Comprovante de Residência; 

 2 Fotos 3x4; 

 Pagamento da taxa de matrícula no valor R$749,00 (setecentos e quarenta e nove reais) a título 

de taxa de matrícula, não se aplicando, à esta taxa, nenhum desconto. 

Em caso da impossibilidade da entrega de qualquer documentação o candidato terá o prazo de 30 dias da 

data da sua matrícula para entrega do documento, após este período o mesmo não poderá renovar a 

matrícula. 

Relação dos candidatos aprovados, em ordem alfabética e, nos respectivos turnos: 

CANDIDATO TURNO 

DANIEL GUEDES GUMIEL MANHÃ 

GABRIEL TREIN MEDEIROS NOITE 

LEONARDO FAUSTINO ELISEU DA SILVA NOITE 

SANDY KELLER VORTOLIN NOITE 

VANESSA TAINÁ DOS SANTOS NOITE 

 

Caso o candidato aprovado não efetue sua matrícula dentro do período estipulado neste Edital, o mesmo, 

perderá sua vaga. 

 

Curitiba, 26 de junho de 2018. 

 

George Sada 

DIRETOR 


